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áLLES WAT JE MOET WETEN! H het complete kermispROGRAMMA H meer dan 130 attracties H 7 pleinen
ROUTE H KORTINGsbonnen H WINacties H en nog veel mEER!

op weert kermis betaal je voor vrijwel alle attracties tussen € 1,20 en € 2,00 per rit!

Post je selfie
op facebook
of instagram
en win:
Kijk ook op pagina 10
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Play-store.

Markt 2 | Weert | 0495 - 533 813 | info@fotoWeert.nl
WWW.fotoWeert.nl | WWW.facebook.coM/fotoWeert

TOTAAL IN BEELD

TOTAAL IN BEELD

bestel Je foto’s
via onze fotoweert-aPP
gewoon vanaf Je
smartPhone of tablet

MODERN
CHINEES

TA K E AWAY

CATERING

kermis terrasschotel
€ 10,(uitsluitend op het terras)
nasi, bami of rijst met:
babi pangang
of

tjap tjoy met vlees
of

foe yong hai
of

kipfilet in kerrie saus
of

kipfilet met champignons
tijdens de kermisdagen is afhaal en restaurant geopend
Restaurant Azië • Stationsstraat 20 • 6001 CK Weert
Tel. 0495 - 537074 • www.restaurantazie.nl

Café Zaal ’t Anker
WEERT KERMIS

zaterdagavond 23 september:
HOUSEPARTY vanaf 21.00 uur

Kermismaandag 25 september
ROZE MAANDAG

diverse regionale artiesten - aanvang 16.00 uur
met o.a. Aldje, Huib Hölzken, Frans Theunisz en Erik Fikken
Bassin 8 - tel. 0495 541 433

zes bijzondere
dagen in de
binnenstad
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De lokale jeugd praat op de schoolpleinen al weken nergens anders over en op de vele internetforums
wordt naar hartenlust gespeculeerd over de meest ideale attractielijst. Maar welke snelheidsduivels,
oogstrelende nieuwkomers en vertrouwde toppers zijn daadwerkelijk op Weert kermis te vinden?
En op welk van de zeven kermispleinen beleef jij dit jaar jouw absolute kick? Maak in gedachten
alvast een eerste rondje over de kermis en geniet van alle voorpret.
Op kermisplein Bassin, dat volledig is vernieuwd,
trap je meteen af met een absolute topper: Der
Commander. Een gedeeltelijk overkapte, prachtig
gedecoreerde en mooi verlichte ‘roll over’ zoals we
in Weert nog nooit gezien hebben. In het grootste
en meest uitgebreide action house van de
Nederlandse kermis kun je vervolgens samen met
je superhelden op avontuur gaan. Heroes City XXL
beschikt zelfs over een megabuiteparcours en
speciale water-effecten. Zoek je het liever hoger
op, laat je dan afschieten naar grote hoogte in de
Air Race Bungee Shot. En ook de kleintjes vliegen
samen met Dombo naar “grote” hoogte.
Wil je graag op een rustige manier de hoogte in, ga
dan op Kasteelplein in het 40 meter hoge,
spiksplinternieuwe reuzenrad Sky Wheel. Weer met
beide benen op de grond kom je een van de grote
smaakmakers van het afgelopen jaar tegen: de
Sound Machine! Ook dit jaar staat deze spectaculaire slagroomklopper garant voor show en
sensatie. Verder kun je hier vette rondjes draaien
in de Turbo Polyp of rondrijden in de autoscooters
van familie Hinzen. Op weg naar het volgende
kermisplein kunnen de allerkleinsten heerlijk rondzwieren in de bekende ballonenvaart Montgolfière.
Het letterlijke hoogtepunt is dit jaar te vinden op
de Markt waar de Martinustoren tijdelijk een
broertje krijgt in de vorm van de hagelnieuwe View
Tower. Een adembenemend mooi verlichte toren
waarin passagiers langzaam ronddraaiend naar zo’n
80 meter hoogte gaan voor een magnifiek uitzicht
over de stad. Traditiegetrouw is de Markt verder het
plein zoals we dit kennen; een lekkere curryworst
van Mittler, de trekker overhalen in Lahnsteins

stem op
je favoriet
Van welke attractie krijg je de hoogste
adrenaline rush, waar gaat je hart sneller
van kloppen en waaraan beleef je het
meeste plezier?
Stem op je favoriet via de site:

kermisweert.nl
Stemmen kan van vrijdag 22 tot en met
zondag 24 september 24.00 uur

schietsalon, een ritje in draaimolen Grand Carrousel
en/of een lootje kopen bij Wimpie.
Op kermisplein Nieuwe Markt kunnen kids hun
hart ophalen in de mini-botsauto’s of kiezen voor het
ruime sop in de historische Bootjesmolen. Tempo
draaien kan hier in de blinkende BreakDance no.1.
Meer behoefte aan vaste grond onder de voeten,
maar wel op zoek naar wat extra adrenaline? Laat
je dan verdwalen in het prachtige led-verlichte
labyrint van spiegeldoolhof Rescue.
Op Langpoort maakt de volgende debutant
zijn opwachting. In Lost Adventure dwaal je door
de gangen van een ondergronds, verlaten laboratorium terwijl je opdrachten moet oplossen om
op tijd te kunnen ontsnappen. Maar niet getreurd,
op de kop van het plein mag je even uitwaaien
tijdens een rit in de Magic van familie Löffelhardt
of in de familie-achtbaan!
Op Stationsplein is de nieuwe attractie van
een lokale exploitant zowel leuk om naar te kijken
als om mee te doen. In het hilarisch spel Mad Mill
probeert een steeds sneller ronddraaiende arm
je letterlijk van je voetstuk te brengen. Ook in de
ouderwetse Jimmy, Cakewalk, wordt je fysiek op
de proef gesteld. Je zenuwen daarentegen krijgen
het zwaar te verduren in Das Omen; het is op en
top griezelen in Nederlands grootste loopspookhuis. Het authentieke kermisgevoel beleef je in
zweefmolen Around the World en je grenzen zoek
je op in de snoeihard ronddraaiende Propeller, een
van de winnaars van de kermisprijzen 2016.
Achter de stationstunnel tref je Playball Flipper
aan. Deze prachtige gedecoreerde draaischijf met
gondels kantelt langzaam omhoog en veroorzaakt
de nodige vlinders in de buik. Verder vind je op
kermisplein Dries de Spinning Coatser XXL, die
net als het populaire Kermiscafé, gewoon op deze
kermis thuishoort. En tot slot kun je kiezen om nog

even flink door elkaar geschud te worden in de
Jumper Jumper, Tsunami, of Booster maxx die met
z’n 60 meter hoogte en 130 kilometer/per uur een
absolute topsensatie is!
Kijkend door de ogen van echte kermisliefhebbers
zie je pas hoe bijzonder Weert kermis eigenlijk
is. Nergens in het land tref je een combinatie aan
van deze topattracties, tegen zulke lage ritprijzen,
slingerend door de binnenstad, omgeven door
de vele lekkernijen die bij de verkoopzaken en
aanliggende terrassen verkrijgbaar zijn. Top of the
bill! En met een vleugje nostalgie dankzij de mooie
tradities, zoals een heuse kermis-mis, draaiorgelfestival, afsluitend vuurwerk en een bruisend
kermisprogramma in de kroegen. H

de diep gewortelde
volkscultuur
Het grote succes ligt volgens hem niet alleen bij de
betaalbaarheid en goed doordachte indeling van
de attracties over de verschillende pleinen. Het is
vooral ook de beleving van de sfeer in de binnenstad, de gastvrijheid van de Weerter bevolking
en het feit dat de kermis echt centraal staat. “De
horeca haakt wel aan met eigentijds entertainment,
maar de hoofdrol is én blijft gereserveerd voor de
kermis. Mede hierdoor is deze happening ook zo
populair bij exploitanten. Weert kermis is een van
de drukst bezochte evenementen in de provincie
Limburg.”

traditionele stadsfeest
Geert houdt overduidelijk van dit traditionele
stadsfeest. Samen met zijn man Roy maakt hij
iedere dag minstens een rondje over de kermis, het
liefst ’s middags en ‘s avonds. “Ik vind het geweldig!
En Roy heeft als echte Brabander de kermis inmiddels ook omarmd. We vinden het beiden heerlijk
om door de stationstunnel richting Dries te lopen.
Het geroezemoes van de mensen, de mix van
geuren en geluiden, de opwinding bij de kinderen het is allemaal zo veelbelovend.”
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kom je aan de kermis,
dan kom je aan Weert
Sinds 2014 heeft wethouder Geert Gabriëls
de grote stadskermis in zijn portefeuille.
Voor de Weertenaar pur sang is dit de kers
op de taart, want hij koestert de kermis als
cultureel erfgoed, draagt tradities een warm
hart toe en houdt beslist ook van een mooi
feestje. Zeker wanneer dit gepaard gaat
met veel plezier en vertier. “Weert kermis
is een authentiek volksfestijn, de grootste
happening van het jaar en een enorme
publiekstreffer voor onze stad.”

De laatste tijd komen in Weert veel ontwikkelingen
op gang op cultureel vlak. Zo heeft Theater de
Huiskamer vaste voet aan de grond gekregen,
evenals het festival Diep aan de waterkant, De
Brouwschuur, het creatieve WarenHuis en Cwartier.
“We hebben een nieuw beleid vastgelegd in de
Routeplanner Cultuur, waarmee we werken aan
een cultuurstad op maat anno 2020”, aldus de wethouder. “We moedigen alle nieuwe initiatieven
aan, maar willen ook de diep gewortelde volkscultuur beschermen. Denk bijvoorbeeld aan Weert als
broedplaats voor jonge bands, de vele harmonieën
en natuurlijk vastelaovundj en Weert kermis. Cultuur
verbindt, inspireert en geeft een stad bezieling.”

prikkelen van de zintuigen
Dit is zeker van toepassing op het laatste weekend
van september. “We hebben al eerder vastgesteld
dat kermis in het DNA van Weert verankerd is. Alle
inwoners groeien op met deze lokale traditie die
synoniem staat voor gezellig samen zijn met familie
en (oude) vrienden, met vlaai eten en het prikkelen
van de zintuigen. Kermis moet je ruiken, horen, zien,
voelen, proeven en ervaren!”

20.00 uur | Gratis Entree
20.00 uur | Gratis Entree
14.00 uur | Gratis Entree
Meer info op www.theaterdehuiskaMer.nl

Hij vertelt dat zijn enthousiasme zelfs is overgeslagen op het College B&W. “Iedereen wordt steeds
meer fan van de spraakmakende kamelenrace. Op
kermisdinsdag gaan we na de B&W-vergadering
met z’n allen op pad om een paar spelletjes
te spelen. Zo zie je maar: op kermis worden ook
nieuwe tradities geboren.” H

lage ritprijzen

niet
duur!

In een tijd waarin alles duurder wordt, is
Weert kermis echt een verademing. De stad
hanteert een gouden formule om de kermis
op een hoog niveau te houden en een van
de pijlers hiervoor is het prijsbeleid. De
ritprijzen liggen al jarenlang op hetzelfde
niveau, zodat de kermis betaalbaar blijft voor
een breed publiek. Je kunt gewoon (zonder
entree) de binnenstad inlopen en bij vrijwel
alle attracties betaal je tussen de € 1,20
en € 2,00 voor een ticket.

het allerleukste feest
van het jaar
Door op Facebook de officiële Kermis Weert
pagina te liken en te volgen, blijf je niet
alleen op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
Wanneer je mensen tagt waarmee je graag
de pleinen afstruint, ding je mee naar een van
de gratis kermispakketten: bijvoorbeeld een
speciaal Fun-pakket, Freak-pakket of Familypakket. Dit laatste pakket is vorig jaar gewonnen
door familie Nijs-Ramaekers uit Boshoven. Het
gezin ontving de rittenkaart tijdens de opening
bij de Soundmachine uit handen van Geert
Gabriëls. Een echt ‘Hallelujah’ momentje
volgens de jongste telg.
Beide dochters, Nikki (11) en Guusje (8), vinden
het een heel goede zet dat mama heeft
meegedaan aan de Facebookactie. Het hele
gezin gaat ieder jaar alle zes dagen naar de
kermis en de vorige keer hadden ze iedere dag de
rittenkaart op zak. “Het is echt een soort rittenkaart
waarmee je onder andere een gratis portie poffertjes, churro’s of frietjes kunt krijgen, maar ook
een gratis ritje op de carrousel en de rups”, vertelt
moeder Tanja. “En voor Funhouse Fire Department”,
voegt Guusje toe die de ouderwetse Jimmy en deze
variant voor jongere kinderen geweldig vindt.

Robert, Tanj
a, Nikki en Gu
usje zien de
gebeuren om
kermis als ee
leuke dingen
n familiete doen en le
kkere dingen
te eten.

Guusje vindt alleen de X-Factory, de lange, zwevende gondel waarbij je flink nat wordt, niet zo
leuk. “Ik hou niet van die natte kleren”, legt ze uit.
Ze geniet (nog) veel meer van de gezelligheid, van
alle kleurrijke lichtjes, de zoetigheid en de sfeer.
Ze houdt ervan om samen naar de kermis te gaan.

magische kermisdagen
“Kermis is het allerleukste feest van het jaar”, roept
grote zus Nikki spontaan. Haar hart gaat vooral
sneller kloppen van snelheid, actie en sensatie.
“Zolang het maar tempo heeft en we over de kop
gaan”, aldus het lefgozertje. Ze heeft dan ook niet
de minste top-3 voor haar leeftijd: Spinning Coaster
XXL, Booster en Tsunami.

kermispenningen!
Weert kermis wordt extra voordelig met
de kermispenningen. Bij veel ondernemers
in de stad kun je de hele maand september
penningen sparen. Elke penning geeft jou
1 euro korting op een attractie. Je mag per
persoon maar 1 penning per rit inleveren.
Zo wordt de kermis nog voordeliger!
Op de site kermisweert.nl vind je alle
deelnemers van deze actie.

Taverne de Oude Munt
Muntpromenade 7
6001 EH Weert
tel: 0495-521635
...U kunt er niet omheen...
www.tavernedeoudemunt.nl

Weert kermis is dan ook bijzonder voor dit gezin.
“Mijn oma woonde vroeger om de hoek van kermisplein Dries en ik vond het magisch om als kind de
kermis van zo dichtbij te mogen beleven”, zegt
Tanja. Dit jaar is het bovendien precies 25 jaar
geleden dat Robert en zij elkaar tijdens de kermisdagen hebben ontmoet. Lachend vertelt ze over
die herinnering. “Tijdens die eerste kermis samen –
toen ik me nog niet wilde laten kennen – hebben we
samen een ritje in de BreakDance gemaakt, maar
daar ben ik vlug van afgestapt. We vinden het
prettiger om een terrasje te pikken, ons onder te
dompelen in de gemoedelijkheid en bij te praten met
de vele bekenden die je op de kermis tegenkomt.”
Inmiddels zijn de dochters ook groot genoeg om
zelf de attracties te ontdekken, terwijl papa en
mama vanaf het terras een oogje in het zeil houden.
“Tegenwoordig krijgen ze ook kermisgeld. Het is
mooi om te zien dat ze nu heel bewust hun attracties uitkiezen. Nikki kient alles zo uit, dat ze na de
kermis geen cent meer over heeft. Guusje daarentegen is wat zuiniger. Ze stopt meestal aan het eind
van de kermis nog iets in haar spaarpotje, zodat ze
later nog iets leuks kan kopen.” H

Engels individueel- of groepstaalcursussen
conversatieles
studiebegeleiding / bijles
workshops op maat
vertaling cv
sollicitatiebrieven
vertalingen NL/EN

Schuttebeemd 22a
6004 GT Weert
+31 6 21 33 78 93
SE.Tullemans@gmail.com
theenglishlanguagelab.nl
facebook.com/Theenglishlanguagelab

zoektocht
naar nieuw
kermisgezin

De gemeente Weert is op zoek naar een
Weerter gezin dat dol is op onze jaarlijkse kermis
en dit ook graag wil uitdragen. Voorwaarde is wel
dat alle gezinsleden graag in de schijnwerpers staan!

win een
gratis rondje
kermis
Win een gratis kermispakket! Volg Kermis
Weert op facebook en tag diegene met wie
je heel graag de attracties ontdekken wil.
De winnaars worden via facebook en de site
bekend gemaakt.
Het kermispakket is een soort strippenkaart
die gratis toegang geeft tot de leukste
attracties en de smakelijkste hapjes in een
bepaald genre.

welk gezin heeft de
juiste uitstraling?

Rondom de kermis, tussen vrijdag 22 en woensdag
27 september, zal een professionele fotograaf het
gezin op de gevoelige plaat vastleggen. Deze
foto’s worden de komende jaren gebruikt voor
promotiemateriaal. Naast “eeuwige roem” krijgt het
gezin alle foto’s digitaal toegestuurd.
Stuur een recente foto met motivatie en contactgegevens naar: kermis@weert.nl. Inzenden kan tot
en met vrijdag 8 september 2017. H

RABO URBAN SPORT TOUR
Van 13.30 tot 15.30 uur op de volgende locaties:
WOENSDAG 6 SEPTEMBER:

Fatima, Coenraad Abelstraat

gratis!

WOENSDAG 13 SEPTEMBER:

Boshoven, Stalberg

WOENSDAG 20 SEPTEMBER:

Leuken, Leukerpark

WOENSDAG 27 SEPTEMBER:

Swartbroek, Rectorijstraat

WOENSDAG 4 OKTOBER:

Keent, Blekerstraat

WOENSDAG 11 OKTOBER:

Groenewoud, Valkenburgstraat

Like ons op facebook!

letsmoveweert.com

Er zijn drie pakketten te winnen:
H Freak-pakket
H Fun-pakket
H Family-pakket
De actie loopt van vrijdag 1 tot en met
woensdag 20 september. De winnaars
krijgen bericht en kunnen het pakket bij het
stadhuis ophalen.
Kijk op de website voor meer info:
kermisweert.nl.

het complete
programma
van dag
tot dag

VRIJDAG
22 september

ZATERDAG
23 september

ZONDAG
24 september

MAANDAG
25 september

DINSDAG
26 september

WOENSDAG
27 september

15.30 uur

12.30 uur

12.30 uur

12.30 uur

alle attracties open.

10.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel

12.30 uur

attracties draaien een half uur
gratis voor de jeugd.

alle attracties open.

alle attracties open.

alle attracties open.

18.00 uur
kermisplein Bassin

'U vraagt... wij draaien', verzoekplaatjes bij café Tramhalt.

22.00 uur
kermisplein Bassin

11.00 uur
kermisplein Markt

grote vuurwerkshow ter afsluiting van Weert kermis 2017 op
locatie Centrum-Noord, nabij
de Stadsbrug.

16.00 uur

Kermistweets:

WINA
C
& VOO TIES
RDEE
L!

alle attracties open.

19.00 uur
kermisplein Markt
feestelijke opening door
wethouder Geert Gabriëls bij
de attractie View Tower, naast
de St. Martinuskerk, m.m.v. de
Stadsschötte St. Catharina 1480
die met het lossen van saluutschoten de kermis officieel
open schieten.

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

20.00 uur
Sint Raphaelpad
FEZZ Soulband bij Theater de
Huiskamer.

20.00 uur
kermisplein Markt
feest met The Deejays bij de
SooS.

20.30 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel
DJ Geer bij café Tramhalt.

Heroes City XXl in actie voor
KWF, met live optredens van
diverse DJ’s en een knallende
house-set ter afsluiting door
niemand minder dan DJ Steve
Turnt uit Weert.

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

koffieconcert bij de SooS.

11.00 uur
kermisplein Kasteelplein

retro DJ Yuppe Fish draait
vinyl-platen bij Barco/Denver.

14.00 uur
Sint Raphaelpad

20.00 uur
kermisplein Markt
feest met The Deejays bij de
SooS.

20.00 uur
Sint Raphaelpad
Diep Showcase bij Theater de
Huiskamer.

20.30 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel
Shakespeare's Nightmare bij
café Tramhalt.

kortingsbonnen

12.30 uur
alle attracties open.

Unwind Lounge bij Theater de
Huiskamer.

16.00 uur
kermisplein Bassin
Retro DJ Yuppe Fish draait
vinyl-platen bij Barco/Denver.

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

20.00 uur
kermisplein Markt
DJ JeanN bij de SooS.

naam:
leeftijd:
woont in:
woont met:
kids:
sterrenbeeld:
hobby’s/sport:
levensmotto:

Marja van Pol
40
Waldfeucht
mijn vriend Enrico
Enzo (4) en Isabel (7)
kreeft
winkelen
het is zoals het is!

studie:
kermiscoördinator:
houdt van:
favoriete
kermissnack:
toekomstdroom:

uiterlijke verzorging
sinds februari 2017
genieten en plezier

		
		

sfeervolle kermismis bij de
botsauto’s van familie Hinzen,
verzorgd door Deken Franken.

18.00 uur
kermisplein Bassin

kermisorganisatie
is een vak
apart

16.00 uur
kermisplein Bassin

14.30 uur
kermisplein Dries

aftrap Roze Maandag bij café
’t Anker. Traditiegetrouw passeren diverse regionale artiesten de
revue op het podium en is de bar
tot in de nok gevuld met mensen
die positieve aandacht vragen
voor diversiteit en tolerantie.

huldiging Toon Verwijk van de
schietsalon, vanwege 25-jarig
jubileum op Weert kermis.

16.00 uur
kermisplein Markt

15.30 uur
kermisplein Station
huldiging Tiny Piening van
Tiny's Fruitbar, vanwege
25-jarig jubileum op
Weert kermis.

matinee met The Deejays bij de
SooS.

Ook dit jaar staat de kermiskrant weer boordevol leuke
weetjes, attracties, acties en
heel veel kortingsbonnen voor
jong en oud. Knip ze uit en pak
je voordeel! Krant gemist? Op
de site kermisweert.nl staat
de digitale versie en hier kun
je je kortingsbonnen gewoon
uitprinten.
Lees, print en knip uit, want
de korting geldt alleen bij inlevering van papieren bonnen!

maak zin af:

naam:
leeftijd:
woont in:
woont met:
kids:
sterrenbeeld:
hobby’s:
		

levensmotto:
studie:
kermiscoördinator:
houdt van:
		

00.30 uur
sluiting attracties
met een uitdraai van een half uur
voor mensen in de wachtrij.

21.00 uur
kermisplein Bassin
houseparty bij café 't Anker.

00.30 uur
sluiting attracties
met een uitdraai van een half
uur voor mensen in de wachtrij.

00.30 uur
sluiting attracties
met een uitdraai van een half
uur voor mensen in de wachtrij.

19.00 uur
kermisplein Dries
bij het kermiscafé van familie
Heuven-Dauphin reikt wethouder
Geert Gabriëls de kermisprijzen
en publieksprijs uit aan de
exploitanten.

19.00 uur
kermisplein Bassin

selfiewedstrijd
Doe mee en win met DE SELFIEWEDSTRIJD!
Maak jij de mooiste selfie op de kermis?
Samen met Foto Weert wordt een fotowedstrijd uitgezet. Laat via
een selfie zien hoe jij geniet van Weert kermis en post deze foto op
facebook of instagram met #fotoactiekermisweert. De beste selfies
winnen een prijs en krijgen na de kermis bericht hiervan.
Op de site kermisweert.nl lees je alles over deze actie.

'Het hele plein zingt Hazes'
buiten op het terras bij Barco/
Denver, (amateur)zangers
kunnen zich melden bij:
info@denver-weert.nl

20.30 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel

favoriete
kermissnack:
toekomstdroom:
		
		

16.30 uur
kermisplein Markt
bij de draaimolen worden de
winnaars bekend gemaakt
van de kermiskleurwedstrijd.
Met vette prijzen, waaronder
een reis naar Disneyland Parijs
en twee bezoeken aan Winterland Hasselt, waarvan één met
overnachting.

17.00 uur
kermisplein Bassin

Celebration bij café Tramhalt.

back to the 80's & 90's met
DJ Renato bij Barco/Denver.

00.00 uur

00.00 uur

sluiting attracties
met een uitdraai van een half uur
voor mensen in de wachtrij.

sluiting attracties
met een uitdraai van een half uur
voor mensen in de wachtrij.

maak zin af:
		

pinda’s
ieder jaar een kermis
waaraan iedereen
veel plezier beleeft!
Weert is … vol energie!

Roel van der Heijde
29
Weert
mijn vriendin Melissa
zoon Julan (1 jaar)
waterman
voetbal, wielrennen &
fotografie
alles is mogelijk!
integrale veiligheid
sinds april 2017
snelheid, actie,
verlichting en plezier
suikerspin
het behouden van dit
geweldig evenement
voor iedereen!
Weert is …
mijn thuishaven!

draaiorgelfestival
Weert kermis populair
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al vanaf het debuut in Weert mee. Zij komen een
weekje deze kant op met campers of logeren bij de
nonnen in de Maasstraat.”

uit
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de kermis te vin
Zwitserland op

samen
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gezellig
samen naar de
Weerter kermis

Iedereen die tijdens de kermisdagen door de binnenstad slentert, merkt de draaiorgels op die tekenen
voor een vrolijke noot in de Langstraat. Een klein
uurtje voor de officiële opening verzamelen zich
zo’n dertig handdraaiorgels op het stuk tussen
de Van Berlostraat en Maasstraat. Orgelspelers
van heinde en ver - vaak uitgedost in nostalgische
outfits - komen dit jaar alweer voor de negentiende
keer samen voor dit driedaagse festival dat extra
glans geeft aan Weert kermis.
Het handdraaiorgelfestival in Weert wordt georganiseerd door Jos en Julia Saes. Julia’s vader
bouwt halverwege de jaren ’80 samen met zijn
schoonbroer (een professionele orgelbouwer in
Genk) een klein orgel voor Dave, de jongste zoon
van Jos en Julia. Niet wetende dat zij hiermee een
belangrijk zaadje planten.

woensdag 27 september om 15.00 uur
Wil je samen met anderen naar de Weerter
kermis? Loop dan gezellig mee.
Iedereen is welkom!
Op kermiswoensdag om 15.00 uur
verzamelen we in de Koffieboekerij van
de bieb (Wilhelminasingel 250). Dan drinken
we samen een kopje koffie om elkaar te
leren kennen en vervolgens starten we aan
een gezellig rondje kermis.
Meer informatie en aanmelden:
Punt Welzijn, tel. 0495 697 900 of via
de site goedbezigweert.nu

“Dave ging helemaal op in de draaiorgelmuziek en
deed vanaf zijn zevende jaar mee aan internationale
festivals. We reisden als gezin overal naartoe, naar
Polen, Duitsland, België en Engeland”, vertellen zijn
ouders met veel enthousiasme. “Het is een apart
wereldje, maar wel een heel mooi wereldje waaraan iedereen veel plezier kan beleven. Inmiddels
hebben we veel leuke contacten opgebouwd met
mensen in heel Europa en zelfs Amerika. We hebben samen al wat avonturen meegemaakt.”

liefdewerk oud papier

* Deze kermiswandeling is in het kader
van het Weerter ‘Kom Erbij Festival’,
georganiseerd door Punt Welzijn samen
met Bibliocenter.

Geïnspireerd door deze leuke avonturen stappen de
familieleden naar de gemeente Weert met de vraag
of zij in hun woonplaats eveneens een festival op
touw mogen zetten. Tijdens dit gesprek ontstaat
het idee om een festival aan de kermis te koppelen.
“De eerste keer waren we met een groep van zeven
orgeldraaiers”, herinnert zich Julia, “terwijl we nu in
totaal met ongeveer vijftig mensen zijn met allemaal één of twee orgels. Een aantal daarvan doen

Met Weert kermis draaien wij door!
1 pak
= 10% korting
2 pakken = 20% korting
3 pakken = 30% korting
Deze kortingen
zijn geldig op alle
zakken kofﬁe
(kilo of 250 gram)
en alle zakjes
losse thee.
Max. 6 zakken per aankoop
Geldig op 23 en 27 sept 2017

Kaldi Weert | Beekstraat 1 | 6001 GG Weert | weert@kaldi.nl

Het echtpaar legt uit dat het allemaal gedaan wordt
op basis van liefdewerk oud papier. Jos: “Binnen de
groep heerst een enorm gemeenschapsgevoel, we
vinden het allemaal hartstikke gezellig. Iedereen
komt bij ons in huis over de vloer, waar we gezamenlijk eten en bijpraten. Eigenlijk is iedereen hier
gewoon thuis.”
“Het festival met kermis staat ook overal hoog
aangeschreven”, gaat Julia verder. “Bezoekers uit
onder meer Antwerpen, Brussel en Düsseldorf
komen speciaal hiervoor een dag naar Weert. De
omwonenden zijn eveneens zeer gastvrij; ze bieden
mensen vaak spontaan een kopje koffie aan.”

een indrukwekkend plaatje
Het is dan ook best een indrukwekkend plaatje.
Ieder draaiorgel is een kunstwerk op zich, duidelijk
gemaakt met veel liefde en vakmanschap, en de
muzikale klanken van de authentieke muziekrollen
zijn nergens mee te vergelijken.
Een fantastische hobby, warme vriendschappen en
de liefde voor muziek; dat zijn volgens Jos en Julia de
bindende factoren. “Het is fysiek best inspannend,
omdat je continu het juiste ritme moet aanhouden
met draaien. Maar we krijgen er zoveel voor terug”,
aldus het stel dat langzaam richting de respectabele
leeftijd van zeventig jaar gaat. “We zullen misschien
een klein stapje terug moeten doen, maar gaan door
zolang onze gezondheid het toelaat. Ondertussen
gaat Evita, het vijfjarige dochtertje van onze oudste
zoon Roy, ook mee op pad en dat stimuleert. De
liefde voor draaiorgels stroomt gewoon door ons
bloed.” H

kleurrijk
kermisvertier

Dat de Weertenaar ook in tijden van tegenspoed erg gesteld was en is op ‘zijn kermis’ mag niet verbazen.
Dat viel me weer eens op bij het bekijken van krantenverslagen uit de oorlogsperiode. Daarin worden
de dagen in september weer geroemd om hun gemoedelijkheid en zeer uitgelaten stemming.
En dat ‘ondanks den gespannen toestand’.
Aanleiding voor het lezen van de kranten uit die
tijd was de vondst van twee kermisfoto’s uit die
periode. In kleur nog wel! Ze zijn van de hand van
Jacq de Haan en van hem bekeken we in aflevering
3 van ‘zwaaien en zwieren’ al twee opnamen van de
kermis op de Markt. Blijkbaar vond deze fervente
natuurliefhebber én fotograaf het kernmisvermaak
de moeite waard om er zijn kostbare kleurendiafilm
aan te besteden. Gelukkig voor ons zullen we maar
zeggen.

Een verklaring voor de naam Sjimmy zou kunnen
zijn dat de draaiende onderdelen doen denken aan
boenmachines.
De Sjimmy kent al een lang leven op de kermis en
in de jaren ’60 en ’70 was het een van dé attracties,
zeker bij de opgeschoten jeugd. Wilde je meer dan
een keer over het parcours dan was het voordeliger
met tienrittenkaarten, dagkaarten of, zo meen ik
me te herinneren, kaarten die zelfs de hele kermis
geldig waren.

de ‘Sjimmy’

uit de oorlogsjaren

Wat bieden de twee opnamen? Daar is in de eerste
plaats de foto van een ‘Sjimmy’. De prachtige voorgevel moet voor De Haan al genoeg reden zijn
geweest hem op dia vast te leggen. De versiering
wordt gedomineerd door twee circusclowns die
veel weg hebben van een pierrot en harlekijn, terwijl op de achtergrond een grote mond allerlei
mensfiguren ‘uitspuugt’.

Zoals gezegd is de opname uit de oorlogsjaren. Dat
blijkt overduidelijk uit het richtingbord ‘Wehrmacht
Tankstelle’ rechts van het publicatiebord. De affiches
op dat bord geven bovendien een extra aanwijzing
voor de datering. Naast het propaganda-affiche
voor de NSB rechts blijkt de poster links bij nadere
bestudering een aansporing te bevatten om koolzaad te verbouwen. Hij werd uitgebracht in 1941
zodat we aan mogen nemen dat het hier om de
kermis van 1941 gaat.

De associatie met de attractie zelf moet het niet
zozeer hebben van het clowneske als wel van de
acrobatiek. Ik ken de attractie als een ‘Sjimmy’, maar
je komt ook namen tegen als cakewalk en lunapark.
Hij bestaat uit een grote open ruimte waarin je
een bepaald traject met de nodige hindernissen af
moet leggen. Die bestaan uit snel lopende banden,
bewegende trappen, trillende vloeren en, bijna op
het eind, draaiende tonnen. De tocht begint steevast met een tocht op een steile transportband. Op
de foto geeft de balustrade aan de voorzijde een
idee van deze helling. Daarbij is het zaak niet te
zeer achterover te leunen, want dan gaan de voeten
sneller naar boven dan het bovenlichaam en loop je
kans achterover te kiepen. Hier stond in ‘mijn tijd’
dan ook altijd een medewerker om de helpende
hand te bieden (Ik heb de indruk dat dat vaker bij
dames gebeurde. En dat niet altijd vanwege onvermogen van vrouwelijke kant!).

‘Zeker voor die tijd moet het reuzenrad
een imposant gegeven zijn geweest
dat al van heinde en verre de
bezoeker naar de kermis leidde’
Gaan we ervan uit dat de heer de Haan niet op elke
kermis maar één foto maakte en deze opname met
de andere op de Markt een serie vormt, dan zijn ook
die kiekjes wellicht uit 1941; en niet uit 1942 zoals ik
eerder aannam. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk
dat de affiches meer dan driekwart jaar of nog langer
opgehangen bleven. Locatie is het Bassin, naast de
Markt destijds het enig andere kermisplein.

Kermisfoto’s uit 1941 (en 1946?), genomen door Jacq de Haan
GAW, Beeldbank.

zien is. Wellicht betreft het hier de feesttent waarin
het Theater-variété optrad, dat in het krantenbericht uit 1946 wordt vermeld. Ook theater hoorde
in die tijd steevast bij de kermis…. En gelukkig nu
nog steeds. H
Theo Schers,
Erfgoedcluster Weert

reuzenrad
Bij het reuzenrad moet onze fotograaf niet zo zeer
zijn aangetrokken door de fraaie voorgevel, maar
eerder door de grootte van dit kermisvermaak.
Zeker voor die tijd moet het reuzenrad een
imposant gegeven zijn geweest dat al van heinde
en verre de bezoeker naar de kermis leidde. Met
het stationsgebouw op de achtergrond is het
overduidelijk dat de attractie op het stationsplein
staat, een locatie die voor het eerst als kermisplein in 1946 genoemd wordt.
Opvallend is dat twee mannen elk een Nederlandse vlag vastmaken (?) aan de constructie.
Of dat in oorlogstijd mogelijk zou zijn geweest?
De Duitsers stonden gebruik ervan maar zeer
beperkt toe. Misschien een verdere aanwijzing
dat de bezetting dan net voorbij is…
Opvallend is verder de grote feesttent op de
achtergrond waarvan de voorzijde helaas niet te

INDRUKWEKKEND
AFFICHE
De tomeloze energie waarmee de kermiscoördinatoren zich inspannen om telkens
opnieuw de vorige editie op zijn minst te
evenaren en zo mogelijk te overtreffen,
draagt tevens bij aan de populariteit van
deze jaarlijkse happening. Marja van Pol en
Roel van der Heijde gaan voor hoogstaande
kwaliteit, speuren het hele jaar door naar
nieuwe, spectaculaire attracties en maken
zich sterk voor een
goede, uitgekiende mix.
In feite kan elk kermisplein
als een complete kleine kermis
gezien worden.

attracties &
parkeerplaatsen

nieuwe markt
Resque
Break Dance no. 1
Bootjesmolen
Mini- autoscooter
Jackpot
Launch the Coconut
Flipper Bumper
Kleurenspel
Cranes Kloosterstraat
Voetbalspel
Eendenspel
Happy wheel
Pizzabakkerij
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Autoroute
Parkeergarage
	Parkeerterrein/Parkeerdek
Fietsenstalling
Pinautomaat
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EHBO post
Toiletten

BEREIKBAARHEID
met openbaar vervoer
Weert is als Intercitystation goed bereikbaar met de trein (vier stops per uur).
Vanuit het station stap je meteen een
van de kermisterreinen op. Vanuit het
naastgelegen busstation rijden bussen
in alle richtingen, zowel stad- als streekgebonden.
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Lost adventure
Magic
Familie- achtbaan
Kinder polyp
Trampoline
Skeeball
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Snack
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Centrum-Noord

Langpoort

Autoscooter
Sound Machine
Polyp/Beach party
Rups
Sky Wheel
Trampoline
Glijbaan
Die Montgolfière: Ballonnenvlucht.
Babysport
Robin hood
Point
Euroball
Kop van Jut
Lucky Duck
Cranes
Bussensport 2
Kamelenrace
Big One
Vishandel Huub den Bels
Kebab
Suikerspin 2
Reibekuchen en bakchampignons
IJswagen 1
Spaanse churros 1
Pinda/Popcorn 2
Fruitbar I
Carrouselbar
Wafels
Vietnamese Loempia’s
Snacks
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Air race bungee
X Factory
Commander
Project 1
Heroes City XXL
Circus Swing
Dumbo
Reis door Toverland
Sperensport
Big one
Paint ball
Cranes
Lijntrek
Hoepla
Churros
Snack
Snoepkraam
Oliebollenkraam

met de auto

Around the world
Der Propeller
Cake Walk
Das Omen
Mad mill
Cranes 2
Voetbalspel
Duitse Snackbar
Foto Fantasy
Tini’s Fruitbar
Snoepkraam
Vispaleis

OPENINGSTIJDEN

Vanaf de A2 en andere invalswegen leiden
verwijsborden auto’s naar parkeergarages
en parkeerterreinen die op loopafstand van
een kermisplein liggen. Tarieven parkeergarages vanaf € 1,30 per uur tot maximaal
€ 5,00 per dag.

kunnen terecht bij diverse parkeergelegenheden in de binnenstad. Verder
worden nog twee extra fietsenstallingen
ingericht, naast Ververshof aan de
Kasteelsingel en naast de Stadsbrug
op bedrijventerrein Centrum-Noord.

De kermis start vrijdag
22 september om 16.00
uur. Tijdens de kermisdagen daarna draaien
de attracties al vanaf
12.30 uur.

met de fiets

info: gemeente Weert,
t: 0495 575 000 of mail naar:
parkeerbeheer@weert.nl

De exploitanten sluiten
in het weekend om
00.30 uur en op werkdagen om 00.00 uur.

Het NS-station in Weert heeft een zelfservice fietsenstalling, maar fietsers

Graag wil ik me aan u voorstellen.
Mijn naam is Nicolette van Kleef en ik ben gespecialiseerd in het behandelen van uw voeten, handen en gezicht. Ook ontharen, medisch camoufleren
en het behandelen van acne behoren tot mijn expertise. Deze drie zijn
behandelingen die vaak vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

S
TA

Mijn sfeervolle salon aan huis is hét adres voor het shapen van uw wenkbrauwen, het ontharen van diverse lichaamsdelen met wax of door bodysugaring en voor het zetten van permanente make-up.

NIEUW

Beauty by Nicolette van Kleef is aangesloten bij diverse brancheorganisaties
en de salon is goedgekeurd door de GGD.

Plasma
Plasma
OOglift
OOglift

gecertificeerd door GGD

acne behandeling • pedicure • manicure

www.nicolettevankleef.nl
www.plasma-ooglift.nl

plasma ooglift (zonder snijden)

Meierijstraat 9, 6002 BA Weert
Telefoon 06 2286 8887
info@nicolettevankleef.nl

permanente make-up

•

huidverbetering

Wilt u een afspraak maken? Kijk dan eens voor meer informatie op
www.nicolettevankleef.nl. Heeft u nog specifieke vragen?
Dan kunt u natuurlijk ook bellen of mailen.

Verhuisplannen?

de meest
complete
makelaar!

Maak dan vandaag nog een afspraak
en verkoop uw woning met succes!

Bassin 9 Weert
tel. 06-83259322

Onzelievevrouwestraat 2 | 6004 AC Weert
T 0495 - 53 38 93 | E info@saelmans.nl

www.saelmans.nl

komen om alle informatie zo actueel en correct mogelijk
weer te geven. De uitgever is dan ook niet aansprakelijk
voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden en is niet

Tijdens de kermis zijn
wij alle dagen geopend
Francesco en Chantal
heten jullie van harte
welkom voor een hapje
en/of drankje�

Woningmakelaardij

Dit product is met veel zorg en aandacht tot stand ge-

italiaans restaurant pasticcio

colofon
Kermiskrant Weert is een co-productie van:

verantwoordelijk voor de auteursrechten van materiaal
aangeleverd door derden. Ook niet voor de gevolgen van
het gebruik van deze informatie. Aan de informatie in deze
krant kunnen geen rechten worden ontleend.
W W W. B E E L D VA N G . N L

toestemming van de uitgever.

H Angelique Peeters / piddesign.nl
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H Smile fotografie, Weert de Gekste,
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Behoudens de uitzonderingen van de Auteurswet van
of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke

H Jos van Dooren, Nicole Smolenaers
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